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Dodato
služieb

uzavretá V zmysle zákona č. g51l2o11 z.z, o elektronických komunikáciách aprlslušných u§tanovení zákona Č.513/1991 Zb. obchodného zákonnlka VZngní

neskoršlch predpisov

(ďalej len ,,Dodatok", ,,Dodatok k Zmluve o ballku"€lebo ,,Dohoda") medzi:

PoDNlK

(d'alej len "Podnik") a

účnsrruix - pRÁvNlcxÁ osogA/FyzcKÁ osoBA _ poDNlKATEl]

(d'alej len "Účastník")

šrÁrurÁnNy oRGÁN / áKoNNÝ ásrupcn / spLNoJvtocNENÁ os9E4

ADREsÁ,

l

k k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , balík 
^?.*ffi:i,1".,X1 '"n11339§i33

Kód adresáta; í008767101
Kód tlačiva: 84'|

stí

Slovak Telekom, a.s. du Bratislava l, oddieI

SalvIožka číslo 2081/B, lčo: 35 763 469; Dlč: 2020273893, lČ pre DPH: SK2020?73893 . . .

kód predaicu: BO TA/ LA Specia!ist_34452 Kód tlaěiva: 841

Zastúpený: katarína stoláriková

obchodné meno /

Sídlo podnikania:
Register, číslo zápisu
podnikatel'a:
KontaktnÝ e-mail: fficentrum.sk Kontaktné tel.č.: 0908722226

lCO: 36129682 ló pre DPH:

Titul/Meno/Priezvisko: T;rniEková
Ulica: ISúpiq!É !§]o: orientačné číslo;

Obec: PSC:

Telefón; W |C.OP/Pasu:

T , adresa zasielania ,l§lJl t ll l ch listín
Titu l/Meno/Priezvisko: Materská škola púchov

Adresa zasielania: Chmelinec 141116,02001 Púchov 1

Spósob fakturácie: ffirmátePDF(EFPDF)sprístupnenánainternetovejstránKePo0nlKu
Požaduiem doručovanie EF PDF do e,mailu mschmelinecpucho

zúčtovacie obdóbie: ffiiacido posledného dňa v mesiaci

TABUI]KA č. 1 Mesačné
Éli ir< 2D - AKclA: lNT + Tp => DoBA VlAzANoSTl: 24 mesiacov Aktivácia

Xontďtn á osoba : - Čarni čková Telefón : 09087 22226
Adresa doručenia: Chmelinec 141116, 02001 Púchov

Náyav ctltřhv: verelná telefónna služba
Císlo zmluvy;
2029050876

ffimelinec 141116, 02001 Púchov

Telefónne ěíslo: 042471 1 385

Typ pripojenia: Telefónna prípojka - TP1

Prooram službv: Biznis linka M
7rraraincnie v teleí zozname: Žiadam o zvereinenie

Aktivácia

iá: Chmelinec 141116, 0200'1 PúchovCíslo zmluvy:
202825,1084
ldentifikácia prístupu: 0007098229
Typ pripojenia: Metalická technológia __-_____

Program služby: Magio lnternet L , VDSL

VerejnádynamickálPv4adresa , , , , _ , , ,

Kód objednávky: 1-791 105085393
v0.1 6.01 6-20201 028-10:50:24

strana: 't
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ZMLUVNÝ DOKUMENT JE POTREBNÉ POOPÍSnŤ NA POSLEDNEJ STRANE

Gíslo zmluvy:
9926596020
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Ňa poloŽky označené * §a neuplatRuje Ul-t,t

PREDMET DODATKU

1) á5;:.l;3:i§:;;p; 8!Ť#,íJi[l,,1jff$,.x!j;'3il;ryX1".ti§]ilTž,"ji'lÓ,fi'lffifi.ii'í-i.!:}T[9"Jjťll 
i:'#:',"-lJ",1?l?"TÍiJ,:

o balíku už dohodnutá, nie je qýmto Dodatkom o"trrria-'JÓ,iiá-náoarei't"z,,n"Ň'" Ě"arix ueluie cenu u 
'áui'roJi 

od tohÓ, v ktorom momente doby

2,| ;rilffilT"J:Ť"ffi1;:r"" 9 b9|Iliu i: j1|,rnutie d,alšejelektronickej komunikačnej služby do Balika a zmona Podmienok Poskytovanla sluŽieb v Ballku

za podmienor. oonoonu,ťiřn,u i"ri" ó"oátx, 
,r 

z.ruuJ'5 ňiiřrlóřJáňóňi Ě'"rir" p oiáJř,ir'*Jiiíyiianá xomuina'iu=i6Jň"i, ouo'ň ale6o troch sluŽieb' ktonými

sú Hlasové stuzuy, sužóy ielevizie a Služby lnternetov-éffi;ffp.;,"nto_ooo"ór 
"ržrirrř'" Ěálrr, iá p"vazui",Ž{ŽÁÍiuu o Posk'tovanl V€relných sluŽieb

vo vzťahu k tým službári] r,tá.é 
"it" 

neboli §red *"ui"řŇJňi" iiodatku k zmluve "iiiiriř 
lii"-oáie Ú'ái'ilun , zn.rJ*'T á Ďoa'tiY t Žmtuvám vo vzťahu k §i'm

Službám v Baliku, xtore,u!.iolirii"dené (d,álejlen "o"o"iái;i.l"e;ňJtrúJž.ruuv 
r sruzuá.n 

" 
sáilxu lu póe", tru"juŽáiuuy o baiíku vzáJomne závislé, a teda

zánik jednej zozríiúv.ňo.oour" zánik ostatňých z"iňi'ř|Ji"n^ityJr, u óóJuíru r,'ž.]i",i" 
" 

ň,i'irri"láŘ ,, 
"luuněiiiánřn"áónoonu 

iiak, Zahrnutie ďalŠei

službv, zmena podmienok exiótuiucej služby a/atebo-á"rřr." "i"iái,rsenie 
ttorelx-oúfx zá Šiuzieu v Ballku Po8á' i*ui'iu t6jto ZmluVY o ballku' Podlieha

3) ii'.;'."r'fl!;:i:lť'3lo",*, k zmluve o.b?!|1_?lu:ba, ktorá pred uzatvorenim tohto Dodatku 6šte nebola zriadená, Podnik zriadl danú SluŽbu za Podmi€nok

dohodnutých v časti ,,páa,nlě"xý pre poskytovanie_si,řu},: páo.i"nt<y posrytovaniá illiřil;Jň i"ŇÓ ooo"tru'i'Ž'Úuá Ó rálru §a zaČnú uplatňovať aŽ

dňom skůtočného ..i"ň],'iá,po,.rJá..ji mř"it" u"ry1.1iln:l"#}.1,i1*1dktxťŤ;,"lJrx*:lnŤJ:l"ťŤ'*f"}§:i',T&":'."J"ť-iji§rl"-.'rÍjjí
řáňirrr<ý e . i tiež predmetom tohto Dodatku k zmluve

zriadenia niektorej zo šiužieb zaniká zmluva o. o"rinr""iíáii.řá' ffii.,;ň tieá.iniri"j "i"'řL'iořuúi"nu 
iej'vsetkv;; ÚJit,'xto'1''t sr! jednotlivé zmluVY alebo

Dodatky; [,lčastnik ,e v-tár<om pripade povinný ue.zooxIžinl ,řáii[ É"a"ix" xz, 
".r 

uzi'ási"-rl";; d;;;']'; Ár 
't-JřiŇÓu'oóaátxu 

x Žmtuve o ballku iba také

služby, ktoré už boli v 8á"" i"j ui"ureti" zriadené 
".žiJušii'rl"ůriř" 

e. r ni'. i" a"ňJj.riďŽiiá.i" liuJn"no xz, PÓ'nránxv Posk'tovania Ballka Podra tohto

Dodatku k zmluve o n.řr,, 3á žáčnrj uptatňovat ono, i"úá*tiá. óen, rtorli ie ";;!ř*;ňňiau 
io.ň"auiu.i ii" iáútÍ''uPl"iňovania Podmi€nok Ballka

Bol1jjťil#igÍř[;j;|Ti|l;Í1i,!nn:,:.,:il,Tlň,I^ŤT1,* o balíku. podmionky po.skytovania služieb podía t]t.častníkom vybraných

parametrov Balíka sa i"tí;iňL;il";;;iřil p,. ř"l[řJr"'^]á šiuzláo p"unei ,iJt!, řtJřiii,ii.reast cánnir<ďtoalej len "Akciový 
cennlk")'

spoLočNÉ usTANovENíA K posKyTovANtu stužtea v nÁMcl enllxl
,1) Podnik poskytuie Uóastníkovi služby zahrnuté v.Ba]lku vo zvolenom pr€Iame V zmysle TabuÍky Č, 1 a za akciové cenv s BalíČkovou zravou aŽ od Rozhodného

. 
dňa a to až do uptynuňá áo, m"slacá od Rozhodnéh;iň;.;;';i|il"ii áó_. ,.riu." ú"uj"'ůřá.iňrráui ó*r<vtovanY Éáiír zá iánu bez viazanosti Platnťl Pre tento

Balík podťa pratnenočennixá.-poonir posr<ytuje.Ueaiililoú ši,íznv v Balíku ." ,ir.irř."."'u iniv'r"'P4g Ž^ti'v'" PredPokladu súČasného WuŽÍvania

Služieb na rovnakei adiese umiestnenia,a za predpokiijJi,lňir.]ář"iri i"*x poora]áiio Zmluvy počas celej dobY viazanosti,

2\ ZúčToVAclE oBDoBlE: TrvaniB zt]čtovacieho obdobia je uvedené V tabutke s.názvom "Adresát - adresa zasielania plsomných listin"' Prípadnú zmenu tryania

. 
ztlčtovacieho obdouia púnix oznámi tJóastník*i .;#Ů řř; "i,,iil" 

ii,iLa. Éi"Řvencia fakturácie je jednomesačná,

zmeNn stužsv v elt.ixu
služba lnternet

Podnik a Učastnik uzatvárajú vo vzťahu k teito službe_Dodatok, ktoďm sa zmluva o poslrytovanl v9r9jnÝ9|s]yzlgb pre sluŽbu identifikovanúv tabuťke Č' 1 ak(

ldentifikácia pristupu (ďalei tén ,,Zmluva"; mení a upravuje ň;;;n"';.'pórobom uveoenřň, i".t" Ó"o"tŘjk zmluVe o'outtrÚ, Ó'tutno ustanovenia zmluVY' ktoré nl(

;lňÍ::ru:Tj"',#,ffi"'1T[l";JT,T:,1"rlffiH i1;"Tffij6ij"^:=-y- povinný dodržiav at alebo zabezpečiť dodřiavanie al podmlenok SluŽby

internetového pristupu prostrednícwom technológie řóď;;i;rj,];icd sa. na o"láá"á.iá á reěpektovanle p"i""t'ou Koncového zarladenia a pokynov a

upozorneni pooniru .-.-"ruiů"ióh k nápr"u", xtore.ru u-př"i"ně v ósobitnýctr p"o.'i|.řářii árJu" JÚriJ".ňe ná ióň iáiiáa" á to poČas c€lého trvania Dodatku'

nr Učastnit< koná v rozpore s predchádzaiúco" *,"i,"Ěáiri*'ř opiá"","'y upi"tniť postup podía osobltných podmienok,

2) 
:,""-i',:§:i::::§'r:"::f,?Jri}ffill}§::ilil, poplatkom 9,98 Eur s DpH. V píípad. využiiia Ponuky na dočasné vYuŽÍvanio vYŠŠleh

programu za cenu niŽŠieho 
_l9xi ^.^^rám c as prvýón 6 mesiacov od začatla po§kytovanl

i) v'"kčii na 3 mesiace má ť,óastilipprávo na préchod na nižší program službV jedenkrát bezPlatn€ PoČ

Služby

ii) V akcii na 12 mesiacov má účastník právo na prechod na nižši program služby iedenkrát bezplalne poČas prvých '12 mesiacov od zaČatia po§kytovani

Služby,
pre určenie nižšieho programu služby,..je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom pism€ne tohto bodu, Zmena Programu sluŽbY v zmYsle tohto Pl§n

b) l",Jill§"lttl:§:"rJ#*;Lj!uy.j" u,euio"" na§ledovné poradie, pričom písm€noa)označuje najnižší pr€ram a PÍsmeno c) najvYŠŠÍ Prograr

a) služba v prográm" služby M, b) služba v próÉme sruzuy L, c) siužba V programe služby XL,

služba Teléfonovanie
podnik a účastnik uzawárajú vo \rzťahu k tejto službe Dodatok, ktoným sa zmluva o. posk$ovanl verejných sluŽieb Pre sluŽbu s telefónnYm Čislom identiflkovanýn

taburke č. 1 (ďalej len ,,zmru,v""l mení a upravuje u ,or."í,-u-J Jp'ó"ooóm uvedeným v io;il6;l;ik,;ř Ž;iuu" o nurirŮ, Ó'iáine ustanovená ZmluvY' ktoré nie stl týn

óoa*ro. k zmluve o balíku dotknuté zostávajú v platnosti bez zmeny.

;i 
:,""-5J§:i§ffi:_ff§3";Tff:;i"J]řTil?Jj}'ioo,",*o.9,98 Eur s DPH, V prípade využitia ponuky na dočasnó využlvanie vyššie

ii:T]iff;T:J:'"'"* účastník právo na prechod na nižší program služby jedenkrát bezplatne počas Prvých 6 mesiacov od zaČatia Poskytoval

SIužby

ii) v akcii na 12 mesiacov má [,častnik právo na prechod na nižšl píogram služby jedenkrát bozplatn€ počas prvých 15 mesiaeov od začatia po*kytov'|

. Služby.

Kód obiednávky: 1-791105085393
vO.í 6,01 6-20201 028-1 0:50:24

Shanai 2l4

Citlivé

@niezávázku
@závázku

Platnost'
Cena s DPH
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'a)

?

Pre určenie nlžšieho Programu služby, je rozhodujúce poradie určené v nasledujúcom pismene tohto bodu. Zmena Programu sluŽby v zmysle tohto plsm,

nemá vplyv na plynutie doby Viazanosti.

Píe stanovenie nižšieho Programu služby je určujrtce nasledovné poradie, pričom pismeno a) označuje najnižší program a písmeno c) najvyŠŠÍ program:

a) služba v programe služby M, b) službá v programe služby L, c) služba v programe služby XL. Zmena Programu služby v zmysle tohto písm. nemá VPIYV

na plynutie doby viazanosti,
.0

)
/ÁvleoxvllzANo§Ťi, 'í ,] ^;, 

" ,: '.,.,-
účastník sa zavázuje, že počag .doby yiazanosti, v Tabun(y č. 1 (d'alej len ,,doba viazanosti"), ktorá sa počita od Rozhodného dňa: (i) Zotrvá V zmluvnom vzťahu s
podnikom vo vzťahú xú xaioej Siužbé posl.<ytovanej podfa tejto zmluvy o balíku, teda nevykoná žiadny úkon, ktoni'by viedol k.ukonČeniu i€dnotlivej Zm.luvY.a.(ii) bude

riadne a vóas uhrádzať cěnu'za'podkytova?ro'stúzily (ďaloj len ,,závázok viazanosti"), pričom porušením závázku Viazanosti je (i) VýPoVed' ZmluvY UČastnikom, ak

\^ýpovedná lehota alebo iná osobitne dohodnutá lehota uplynie počas dojednanej doby Viazanosti, (ii) Žiadosť o prenesenie telefónneho ČÍsla k inému podniku

poskytujúcemu služby elektronických komunikácii, ak v dósiedku tejto žiadosti dójde k ukončeniu Zmluvy o poskytovaní Hlasovej sluŽby poČas dojednanej doby
viazánoiti, (iii) nezaplatenie ceny Ža poskytnuté Služby Učastnikom ani do 45 dní po jej sptatnosti, na základe ktorého Vznikne Podniku právo na odsttlpenie od Zmluvy
(ďalej len ,poiusenie záváziuviázanosti"): Doba Viazanosti plynie iba počas doby využivania Služieb v zmysle tejto Zmluvy o ba|Íku. V prÍpade.preruŠenia poskytovania

Štuzióo poonitu na základe vvužitia práva Podniku prerušiť Účastnikovi poskytovanie Služieb vyplýva.jrlceho z prisluŠných právnych predpisov alebo VŠeobecných
podmienok, sa doba viazanosii automaticky predlži o obdobie zodpovedajrlce skutočnému tryaniu prerušenia poskytovania SluŽieb Podniku, kedY doba Viazano§ti

neplynie.

zMLUvNÁ PoKUTA (zP)

Podnik a účastník sa dohodli, že porušením závázku viazanosti Vznikne Podniku voĎi t]Jčastníkovi práVo na zaplatenie VyÚČtovanej Zmluvnej pokuty, zmluvná
pokuta okrem sankčnej a prevenčnej funkcie.predstavu.|e aj paušalizovanú náhradu škody spósobenej Podniku v dósledku PoruŠenia závázku viazanosti

řznradom na b€n€íity, Í<toré podnit poskytol úfustníkovi na základe tejto Dohody. Beneíitmi sa rozumie súfut VŠetkých zliav zo Štandardných PoPlatkov za
zfiadBnie a poskytovánie Služby (vrátáne Ďoplnkorných služieb) podta Cenníka (rozhodujúce sú ceny bez Viazanosti), zlava z ceny zariadenia podl'a tabufky Č, 1 ,

ktorá predsŮvujó rozdiel medzi'neakciovou a akclovou kr]pnou Óenou, ak bolo Ůčastníkóvi na základe tejto Dohody poskytnuté. BenefitY PoskYtnuté ÚČastnÍkovi

na základe tejtó Dohody Woriace základ pre rnýpoěet zmluvnej pokuty stl uvedené v tabuíke č. 1 a v časti ,,podmienky akcie pre PoskYtovanie sluŽbY", PriPadne V

Akciovom cennlku, záŘtadom pro výpočot zmluvnej pokuty v prípade porušenia závázku viazanosti Všetkých Služi€b V.Ballku je súČet základu Pre výPoČet vo
VZťahu k Balíku a základu pre'vypočet vo vzťahu ťúsetrým zariadeniam, ktoré boli Učastnikovi na základe tejto Dohody poskytnutó a to Vo VýŠke uved€nej V

taburke č. 1. záRladom pre výpdéa zmluvne1 pokuty v pripade porušenia zmluvného závázku viazanosti len vo vzťahu k niektoíej zo SluŽieb v Balíku je súěet

základu pre výpočet vo'vzťaírl x teito jeondtlivej áužbe'a týcň zariadení, ktoré boli Učastníkovi poskytnuté výlučne vo Vzťahu k tejto SluŽbe a to vo výŠke

uvedenej v taóuíke č, 1. Ak je predm'etoin tejto oónoay a; predaj zariadenia špecifikovaného v Taburke ó. 2 tejto Dohody na základe osobitných Podmienok tejto

Dohody i označením ,pREÓAj zARlADENlÁ,, v záRládé bre rnýpočet Zp nie je zohtadnenázíavaz kúpnej ceny takéhoto zariadenia a iej Vrátenie je uPravené v

samosiatnej časti tejto Dohody s označením "PREDAJ ZARIADENIA'. Tento základ pre určenie zmluvnej pokuty je V Dohode oznaČený aj ako ,,Základ pre

výpočet',

2) Vyrlčtovaná suma zmluvnej pokuty bude vypočítaná podl'a nižšie Uvedeného vzorca, ktonj,vyjadruje denné klesanie zozákladu pre výpoěet poČas plynutia doby' 
viázanosti až do dňa uxončenia zmluvy até6o prerušenia poskytovania Služieb v dósledku porušenia zmluvnéhozávázku Viazanosti:

Vyúč,tovaná suma zmluvnej pokuty = základ pre Výpočet ZP - (celé dni uplynuté z doby Viazanosti/celkový poČet dní doby Viazanosti 'Základ pre VýpoČet

zmluvnej pokuty)

3) zmluvná pokuta je splatná V lehote uvedene,j na íakiúre, ktorou je Učastníkovi Vytlčtovaná. Uhradením zmluvnej pokuty zaniká dojednaný záVázok Viazanosti Vo

Vzťahu kiej SluŽbe'alebo Službám, ku kioďm boía zmluvná pokuta uhradená, preto Učastník zmluvnú pokutu za poruŠ€nie závázku viazanosti zaplatÍ iba

jedenkrát. Podnik je oprávnený požadovat n'áhradu škody spóŠobenej porušením závázku viazanosti, pre prípad ktorej bola dojednaná a VyúČtovaná zmluvná
pokuta, len vo výške presahujúcej §umu vyúětovanoj Zmluvnej pokuty.

zÁvEREěNÉ UsTANovENlA
1) sPRActjVANlE osoBNÝcH úonJov: Podnik sa zavázuje spracúvať osobné údaje výlučne na rjčely, na ktoré boli získané. V píípade zmeny ÚČelu

spracovania osobných rldajov si na lúto zmenu vyžiada osobitný súhlas. Viac informácií o používaní osobných Údajov moŽno nájsť na

WWW.telekom,§k/osobne-udaje.

2) Zmluvné §trany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty je Podnik oprávnený ktorúkotvek z koneČných cien sluŽieb Podniku uPraviť tak,

žekzákladu dáne (cene bez DPH) uplatnl sadzbu dane z pridanej hodnoty aktuálnu v čase vzniku daňovej povinnosti Podniku.

3) Vo Vzťahu k Službám, pri ktoni,ch je v Tabuf,<e č. 1 k položke,,NázoV služby" uvedené,,Aktivácia" sa týmto,dokumentom uzatvára Zmluva na dobu neurČilt].

Tento Dodatol( nadobr:áa platÁosť'a r]činnosť dňom je'ho podpísania zmluvnými stranami, V prípade, že je tJČastnik povinný v zmysle § 5a ods. 7 zákona Č.

211t2oo0Z.z.oslobodnómprístupekinformáciámaozmeneadoplneníniektoďchzákonov(zákonoslobodeinformáciÍ)VzneníneskorŠÍchpredpisov
zverejniť Dodatok, nadobúda tento Ďodatok platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmtuvných strán a ÚČinnosť dňom nasledujtlcim po

dni dóručenia písomného potvrdsnia o zverÓlnenl tohto Dodatku t]castníkom Podniku, ktorý týmto zároveň požaduje takéto Pisomné Potvrdenie o zverejnenÍ

tohto Dodatku.

4) Táto zmluva nadob1lda platnosť a ťrčinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. V prípade, že je Účastník povinný v zmysle § 5a ods. 7 zákona Č,

211l2ooo Z. z, o slobodhom prístupo k iníormáciám a o zmene a doplnení niektolých zákonov (zákon o slobode informáciÍ) v znení neskorŠÍch predpisov

zverejniť Zmluvu, nadobrlda táto zmluva plaínosť dňom jej podpi§ania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a ÚČinnosť dňom nasledujtlcim Po dni

doruč'enia pisomného potvrdenia o zverejnení tejto Zmluvy Úěastníkom Podniku, ktoný týmto zároveň požaduje takéto písomné potvrdenie o zvere.jnBní tejto

Zmluvy,

5) Vyhlasujem, že som sa oboznámil § ob§ahom tohto Dodatku k Zmluve o balíku, ako aj so Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie Verejných sIuŽiob (d'alej
' 

teir ,,vsóooécné podmienky"), osobitnými podmienkami pre poskytovanie služieb Televízie, osobitnými podmienkami pre poskytovanie sluŽieb lnÍernetového

prísiupu alebo oiobitnýmibiidmienkami pre poskytovanió Hlásových stužieb v závislosti od toho, kto;é Siužby sú na základe tejio ZmluvY o balíku ÚČastnÍkovi

post<yiované, tvoriace príloňu Všeobocnýóh podmienok, Obchodnými podmienkami na predaj a nájom koncových zariadení prípadne d'alŠie osobitné PodmienkY
vydane eodnixom a Úpravujúce podmiánky pre poskytovanie služieb poskytovaných na základe tejto Zmluvy o balíku (d'alej len ,,Osobitné PodmienkY") a

ienníkom pre poskytovanie služieb podniku, vrátane Akciového cenníka (d'alej len ,,Cenník"), ktoré sa ako neoddelitel'né sÚČasti tejto ZmluVY o balÍku

zavázujem boarŽiavát. Svojím podpisom potvrdzujem (i) prevzatie Všeobecných podmienok, Osobitných podmienok a Cenníka, (ii) Že si záVázne objednávam v
tejto Zmluve o balíku špeciiikované Služby, (iii) že §a zavázujem riadne a včas plniť všetky povinnosti VyplýVajúce z te.ito zmluvy o balÍku, Vyhlasujem, Že som
bót oboznámený podnikom, že aktuálne iirtdrriracie o platnýóh cenách za Služby je možné získať v aktuálnom Cenníku dostupnom na wlw.telekom.sk alebo
inej internetovej stránke Podniku, ktorá ju v budrjcnosti nahradí a na predajných miestach Podniku.

6) Podnik a účastník sa dohodli na urč€ní dóvodov podstatnej zmeny zmluvných podmienok tak, Že tieto dóvody sú obsahom Časti VŠeobecných podmienok pre

poskytovanie verejných služieb Podniku, upravujúcej Zmenu Dodatku k Zmluve o balíku,
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V Bratislave, dňa 06,11,2020 ,, ?rl"/l0yu
ý " " " " " " " !, l " " !, 2 " "r, A, r:,,
dňa,,,.,,,,.,(,í..-,,.l.(:il*a ): ,

(il-, t,

túATERsxešroLA
CHMELINEC L+||l6 o{§."

§lovakTelekoml g,g,
ť*a*ď

_o20 o1 PtJcHov_
sr&aihlrffi fi ,s, v zastúpenl

81 rfi?íffiáHff{ffiuá Z { 3 Firma / meno priezvisko zákaznika
Materská škola púchov
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